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RESUMO 
 

O humor é produzido sob a forma de diferentes gêneros discursivos e sua construção pode ser 

explicada por estratégias de ordem linguística ou extralinguística. Além disso, como qualquer ato 

comunicativo, o texto humorístico possui certas finalidades. Partindo dessas considerações, este 

artigo busca não só refletir sobre uma das técnicas mais usadas na construção do humor de paródias 

de filmes publicadas na revista de quadrinhos MAD, o détournement, mas também observar o 

objetivo do humor produzido nessas paródias. Ao retrabalharem o texto-fonte, visando a propósitos 

específicos, as paródias dos sucessos cinematográficos veiculadas na MAD se apresentam no 

formato de histórias em quadrinhos. O estudo – que contempla como corpus de análise paródias de 

filmes nacionais e internacionais das edições da MAD impressas no Brasil em 2010, 2011 e 2012 – 

adota como referencial teórico especialmente os pressupostos de Grésillon e Maingueneau (1984), 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e Cavalcante (2012), no que diz respeito ao conceito de 

détournement. Tais estudiosos postulam que o détournement é um tipo especial de paródia, que se 

restringe a enunciados mais curtos. Para nós, é importante considerar que o fenômeno consiste em 

um recurso linguístico de ordem intertextual, que visa à subversão e à produção do humor. No que 

tange à finalidade do humor, o trabalho se ancora nas considerações de Travaglia (1992) e 

Carmelino (2009, 2012), para os quais o humor vai além de divertir, visto que pode denunciar, 

criticar, ridicularizar, diminuir, capturar a benevolência, provocar ação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: humor; détournement; paródias de filmes da MAD. 

 

 

 

Figura 1 – “Os Xingadores”, de Camaleão e Marcelo Saravá 

Fonte: MAD. São Paulo: Panini, n. 49, p. 11, jul. 2011. 
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O texto acima (Fig. 1), intitulado “Os xingadores”, consiste em uma paródia do sucesso 

cinematográfico Os Vingadores
1
, filme que estreou em abril de 2012. Escrito por Marcelo 

Saravá e ilustrado por Camaleão, o texto publicado na revista de quadrinhos MAD, em julho 

de 2011 (p. 10-15), não só reconstrói de forma humorística algumas cenas do filme, mas 

também põe as próprias personagens se apresentando, como podemos ver em “Sou o 

Capitão Amérdica. Sou superrápido e superforte graças ao soro do supersoldado. É bom eu 

vencer logo esses caras, antes que me peguem no antidoping” (balão dirigido ao Capitão 

América, que se localiza à esquerda, na parte mais central do texto). 

Tanto as apresentações quanto as interações entre as personagens se dão por meio de 

balões-fala. Além disso, o texto é composto por uma linguagem que mescla signos verbais 

escritos e não verbais (imagens desenhadas). Tais dados fazem parte da linguagem 

autônoma e multimodal dos quadrinhos. Considerando-se essas características, verifica-se 

que as paródias veiculadas na revista humorística MAD configuram-se no formato de 

histórias em quadrinhos. 

Partindo dessas considerações, este trabalho pretende refletir sobre a técnica mais 

usada na construção do humor de paródias de filmes publicadas na revista de quadrinhos 

MAD, bem como verificar a finalidade do humor produzido. 

A fim de tornar clara nossa explanação, achamos por bem iniciar o texto 

esclarecendo, com base em alguns especialistas no assunto, o que é paródia.  

 

O QUE VEM A SER PARÓDIA? 

 

Se a nossa proposta aqui é analisar as paródias de filmes veiculadas na revista MAD, a 

primeira questão sobre a qual pretendemos refletir é: o que vem a ser paródia? Ainda que o 

termo seja comum, nem sempre ele é definido com clareza. A literatura sobre o assunto 

diverge quanto à sua caracterização, a qual varia entre considerá-lo um gênero discursivo e 

                                                 
1 Produzido pela Marwel Studios e dirigido por Joss Whedon, Os Vingadores (The Avengers) dá continuidade às épicas 

aventuras cinematográficas iniciadas por Homem de Ferro, O incrível Hulk, Homem de Ferros 2, Thor e Capitão 

América: O primeiro Vingador. Trata-se de uma reunião de super-heróis inédita. Ao surgir inimigo inesperado, que 

ameaça a segurança e a tranquilidade do mundo, Nick Fury, diretor da agência internacional de pacificação conhecida 

como SHIELD, se vê em busca de uma equipe capaz de tirar o mundo da iminência de um desastre. Através do planeta, 

um ousado recrutamento se inicia. 
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uma técnica linguística. Em nossos estudos, temos considerado o fenômeno um gênero do 

discurso. 

Comumente definida pelos dicionários como “imitação cômica de uma composição 

literária” (FERREIRA et al., 1999), a paródia protagoniza um duelo de abordagens. Nas 

palavras de Hutcheon (1985), a paródia é definida como “repetição com distância crítica, 

que marca a diferença em vez da semelhança” (p. 17). Segundo a autora, ela pode ser 

considerada como um provável gênero, e não técnica, visto que apresenta identidade 

estrutural e função hermenêutica próprias. A estudiosa ainda acrescenta que, considerando-

se a raiz etimológica do termo grego (para-odos), a paródia pode ridicularizar ou prestar 

homenagem. 

Propp (1992) defende a idéia de que a paródia é um procedimento linguístico e 

discursivo utilizado com vistas a provocar o riso. Conforme o autor, ela “consiste na 

imitação das características exteriores de um fenômeno qualquer da vida (...), de modo a 

ocultar ou negar o sentido interior daquilo que é submetido à parodização” (p. 84). Do 

mesmo modo, Travaglia (1992, p. 63) a classifica como um mecanismo linguístico, que, na 

medida em que “alude ao original ridicularizando-o, normalmente pelo caricatural”, possui 

sempre fins humorísticos. Além disso, conforme ressalta o linguista, a paródia, ao 

considerar a forma de um texto e alterar seu conteúdo, pode criticar não somente o texto-

fonte, mas qualquer elemento da sociedade. 

A paródia, na perspectiva de Sant’Anna (2007), é concebida como “um efeito de 

linguagem” (p. 7). Cavalcante (2012, p. 155) trata a paródia como um recurso criativo que 

surge a partir da transformação de um texto-fonte visando a atingir diferentes propósitos 

comunicativos, que nem sempre o humorístico. Conforme a última autora, a paródia pode 

realizar-se por meio da substituição de fonemas, palavras ou até mesmo enunciados, desde 

que sejam conservados resquícios do texto-fonte.  

Constituindo um gênero discursivo, uma técnica ou um efeito de linguagem, importa 

salientar que toda paródia deriva de outro texto, estabelecendo com ele uma relação 

dialógica. Haja vista o texto apresentado no início deste artigo, no qual Os Xingadores 

(paródia sob a forma de histórias em quadrinhos) derivam de Os vingadores (longa 

metragem). Essa relação é constitutiva de textos, o que nos permite dizer que a paródia, 

como qualquer texto, constrói-se a partir de um jogo intertextual.  
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A intertextualidade consiste no fenômeno que ocorre quando, em determinado texto, 

tem-se a inserção de outro, anteriormente produzido
2
. Diversos autores classificam a 

intertextualidade de acordo com o conteúdo e o estilo. A paródia associa-se à chamada 

intertextualidade implícita, aquela que não se faz, no texto, menção explícita à fonte do 

intertexto (KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2007).  

Ainda no que diz respeito à intertextualidade implícita, Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007) resgatam a noção de détournement, termo formulado por Grésillon e Maingueneau 

(1984) que busca “levar o interlocutor a ativar o enunciado original, para argumentar a 

partir dele; ou então, ironizá-lo, ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações, 

ou orientá-lo para um outro sentido, diferente do sentido original” (KOCH, BENTES e 

CAVALCANTE, 2007, p. 45). Segundo essas estudiosas, o détournement é um tipo 

especial de paródia, que se restringe a enunciados mais curtos. Para nós, é importante 

considerar que o fenômeno consiste em um recurso linguístico de ordem intertextual, que 

visa à subversão e à produção do humor, constituindo, segundo veremos, um dos principais 

recursos usados na deflagração da comicidade das paródias em quadrinhos publicadas na 

MAD. Razão pela qual o conceito será retomado mais adiante. 

 

A MAD E SUAS PARÓDIAS EM QUADRINHOS 

 

A revista de quadrinhos norte-america MAD, de acordo com Carmelino (2011), notória por 

satirizar a cultura popular, foi fundada em 1952, pelo empresário Gaines e pelo editor 

Kurtzman
3
. Em razão de grande sucesso, a revista ganhou versões em diversos países. 

No Brasil, a primeira publicação da MAD foi em 1974, editada por Ota (Otacílio 

d’Assunção Barros). Em sua trajetória, o periódico passou por quatro editoras, a saber: 

Vecchi (de 1974 a 1983), Record (de 1984 a 2000), Mythos (de 2000 a 2006) e, atualmente, 

Panini (a partir de 2008). 

Na composição da MAD brasileira, especialmente a versão atual, merecem destaque 

dois aspectos: a arte (produzida inteiramente em cores e com qualidade artística) e a 

                                                 
2 O conceito de intertextualidade emergiu da esfera da teoria literária, com a semioticista Julia Kristeva (1974, p. 72), a 

qual, apoiando-se no conceito de dialogismo, proposto por Bakhtin, concebe todo e qualquer texto como um “mosaico de 

citações”.  
3 Para maiores informações sobre a MAD, veja-se FICARRA (2012). Lançada em comemoração aos 60 anos da MAD, 

essa obra traz dados sobre a origem da revista, além de trabalhos dos escritores e ilustradores que fizeram parte de sua 

história – o "grupo habitual de idiotas", como eles costumam se autodenominar. 
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diversidade de gêneros discursivos: alguns fixos (como o editorial, carta de leitor) e outros 

esporádicos (como é o caso do guia ilustrado, de resenha).  

A paródia constitui um gênero fixo. Na verdade, trata-se de um dos principais 

gêneros que compõe a revista, tendo em vista o fato de ele constar de todos os exemplares e 

comumente constituir o elemento principal da capa da revista. Vejamos um exemplo: 

 

  

Figura 2. – Capa da MAD, n. 30 

Fonte: MAD. São Paulo: Panini, n. 30, set. 2010. 

 
Figura 3 – “MAD apresenta Toba e celulite 2”, de Raphael Salimena 

Fonte: MAD. São Paulo: Panini, n. 30, p. 10, set. 2010. 

 

Como se observa, a capa da MAD de setembro de 2010 (Fig. 2) anuncia a paródia do 

filme nacional Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro
4
, que estreará em outubro de 2010. 

A paródia pode ser depreendida tanto pela caricatura (no canto esquerdo da capa) do 

protagonista do filme, o tenente coronel Nascimento (interpretado pelo ator Wagner 

Moura), quanto pelo título “Bosta de Elite 2”, no qual se verifica a presença do 

détournement – troca da palavra “Tropa” (Tropa de Elite 2) por “Bosta” (“Bosta de Elite 

2”). 

Curiosamente, algumas das paródias da MAD apresentam dois títulos diferentes para 

o filme satirizado: um na capa e outro no interior da revista. É o que ocorre no caso 

ilustrado acima: a revista traz os títulos “Bosta de Elite 2”, na capa (Fig. 2), e, 

                                                 
4 Dirigido por José Padilha e produzido pela Zazen Produções Audiovisuais Ltda, o sucesso nacional conta a história de 

Nascimento (Wagner Moura), capitão no primeiro longa da série, agora promovido a coronel. Afastado do Bope (Batalhão 

de Operações Especiais da Polícia Militar) em consequência de uma operação mal sucedida, ele vai trabalhar na 

Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Lá descobre que a corrupção contamina boa parte do sistema 

policial, atingindo também políticos e outras autoridades. Em vez de apenas combater o tráfico de drogas e o crime 

organizado, os policiais formam milícias e tomam o lugar dos criminosos no controle das favelas, explorando e 

intimidando os moradores. 
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posteriormente, “Toba e Celulite 2”, no interior da revista, onde aparece o texto humorístico 

(Fig. 3). Os exemplos demonstram que MAD vale-se de “um humor tosco, irreverente, 

agressivo e inteligente” (CARMELINO, 2011, p. 58), para construir suas sátiras de filmes.  

Embora nossa proposta seja examinar as paródias de filmes, ao analisarmos as 

edições impressas de 2010, 2011 e 2012 da MAD, verificamos que as paródias referem-se 

não apenas a filmes (nacionais e internacionais), mas também a seriados (“Arghee”, MAD, 

n. 28, p. 10-12), livros (“Onde Chapam os monstros”, MAD, n. 27, p. 35-40), telenovelas 

(“Ruazinha Brasil”, MAD, n. 51, p. 24-29), reality shows (“A Fazenda 3”, MAD, n. 32, p. 

10-13). Configuradas, como já dito, no formato das histórias em quadrinhos, tais paródias 

ocupam de duas a seis páginas e sempre se localizam do meio para o final da revista.  

Se a paródia pode ser um gênero humorístico, por que mecanismos o humor se 

manifesta? Qual a função desse humor? São estas questões que buscaremos responder no 

próximo tópico. 

 

O HUMOR EM PARÓDIAS DE FILMES DA MAD: FINALIDADE E TÉCNICA DE 

CONSTRUÇÃO 

 

Como as paródias em quadrinhos da MAD ridicularizam as personagens, o roteiro, a 

produção e a direção de filmes nacionais e internacionais, constituindo-se em textos de 

cunho humorístico, comecemos este tópico tecendo algumas considerações sobre humor.  

De acordo com Carmelino (2009), o humor, apesar de bastante frequente em nossas 

vidas, consiste em um fenômeno complexo, pois não é tarefa simples explicá-lo. Freud 

(1905) ensina que o humor é considerado um dom precioso e raro e, também, teimoso e 

rebelde. Ele normalmente acontece, tornando o texto engraçado, quando há uma quebra de 

expectativa por parte do ouvinte/leitor, ou seja, quando ocorre algo inesperado. 

Dentre as funções do humor, ressaltamos a mais comum: a “que faz rir” (PROPP, 

1992, p. 152). Divertir, no entanto, não é a única finalidade do humor. Travaglia (1992), ao 

tratar dos objetivos do humor, estabelece quatro subcategorias: diversão (riso pelo riso), 

liberação, crítica social e denúncia. Nos estudos acerca do humor, Carmelino (2012, p. 48), 

com base nos estudiosos das neorretóricas, salienta que uma “função extremamente 

importante desempenhada pelo humor nas relações interpessoais” é a persuasiva. O humor, 
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segundo a autora, “pode ser um artifício valioso para despertar interesse, sensibilizar, incitar 

uma posição ou opinião, capturar a benevolência, provocar ação”.  

No caso das paródias analisadas, considerando-se o fato de que elas são veiculadas 

na revista de quadrinhos MAD, podemos dizer que a finalidade do humor ali instaurado é 

persuasiva: ao efetuar desvalorizações, notadamente para ridicularizar, as paródias da MAD 

operam diversões oportunas para atrair e conquistar seu auditório (os leitores), firmando, 

portanto, uma comunhão entre orador e auditório. 

No que diz respeito às técnicas vinculadas à linguagem que explicam a construção 

do humor, podemos dizer que há várias
5
. Em análise das paródias de filmes nacionais e 

internacionais veiculadas nas das edições da MAD examinadas, verificamos a presença de: 

a) ironia: “uma instituição de apoio às pessoas que tiveram seus ROLEX roubados! – Oh! 

Pobrezinhos!” (“Bunda Sufridinha”, MAD, n. 37, p. 12). O trecho faz referência ao ocorrido 

com Luciano Huck, famoso que teve seu relógio Rolex roubado no sinal. O fato teve grande 

repercussão na mídia, já que o próprio apresentador publicou em redes sociais, um artigo 

relatando o caso e demonstrando indignação com a falta de segurança no país. De modo a 

diminuir a importância disso, provavelmente pelo fato de um relógio dessa marca custar um 

valor altíssimo, inacessível à maior parte da população, o texto utiliza-se da ironia, revelada 

em “Oh! Pobrezinhos!”, que soa como uma falsa expressão de piedade para com quem, 

tendo condições de comprar um relógio da marca Rolex, possa, ocasionalmente, perdê-lo 

em um assalto.  

b) ambiguidade: “É dando que se recebe!” (“Bunda Sufridinha”, MAD, n. 37, p. 11). 

Utiliza-se, nesse trecho extraído da paródia, do tópico de uma conhecida oração católica 

(Oração de São Francisco de Assis) na qual se prega, dentre outras “doutrinas”, a prática da 

caridade. O verbo “dar”, nesse caso, quer dizer “fazer doação”, “oferecer algo a alguém”, 

“realizar boas obras” o que permite ao doador querer receber coisas boas. Na fala da 

cafetina Bruna Surfistinha, quando sugere às garotas de programa por ela agenciadas, que 

                                                 
5 Trentin (2012, p. 66), a partir da leitura de diferentes teóricos que tratam do humor, chegou a um total de quarenta e três 

(43) recursos humorísticos utilizados com mais frequência em textos cômicos, quais sejam: acontecimento; comparação; 

condensação; contradição; conhecimento prévio; cumplicidade; dêixis; descontinuidade tópica; deslocamento; duplo 

sentido (ambiguidade); estereótipo; eufemização; exagero (hipérbole); especificação por repetição; emprego do mesmo 

material (repetição); fonologia; homonímia; implicação convencional; impropriedade; invenção verbal (neologismo); 

inferência; idiomatismo; inversão; ironia; imaginário sobre línguas; jogo de palavras (trocadilho); mistura de lugares 

sociais; morfologia; memória discursiva; onomatopeia; observação metalinguística; paródia; paradoxo; pressuposição; 

quebra-línguas; recategorização metafórica (metáfora); rima; sintaxe; subentendido; sugestão; tirada; unificação e variação 

linguística.  
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trabalhem mais, se pretendem ganhar dinheiro, o verbo “dar” traz um sentido que recebe 

comumente na fala popular, em situações informais, que se refere ao ato sexual, meio pelo 

qual se sustenta a protagonista do filme. 

c) exagero: “Claro, você tem idade pra ser nossa BISAVÓ. A produção não teve dinheiro 

pra arranjar uma atriz para fazer a Bunda adolescente?” (“Bunda Sufridinha”, MAD, n. 37, 

p. 11). Quando a garota diz que a atriz que interpreta a protagonista no filme é velha demais 

para o papel e tem idade para interpretar sua bisavó (termo que, no texto da paródia, vem 

enfatizado por letras maiúsculas), justificando o fato pela falta de dinheiro da produção do 

filme, ridiculariza, debocha dos produtores e da própria atriz Deborah Secco. 

d) contradição: “Sou Odin, senhor de Asgard, pai de Thor. Tenho poder quase sem limites, 

mas mesmo assim não consigo consertar meu olho.” (“Mau aThor”, MAD, n. 38, p. 10) 

Nesse trecho, Odin, principal deus da mitologia nórdica, é ridicularizado por, apesar de 

possuir diversos poderes, não ser capaz de recuperar seu olho, o qual ofereceu como 

sacrifício em troca de beber da fonte da Sabedoria, conforme o mito. O deus é, ali, 

desmitificado, rebaixado, por meio essa contradição. 

Ainda que tais recursos deflagrem o humor nas paródias, a técnica mais recorrente é 

o détournement. Constante especialmente nos títulos dos filmes e nomes de envolvidos no 

elenco (diretor, personagens, por exemplo), ou seja, em enunciados curtos, o détournement 

alude ao original, ridicularizando-o, como acontece em “Os Xingadores”, paródia de Os 

Vingadores, em que a substituição de apenas um fonema (v > x) é capaz de criticar e 

ridicularizar, evidenciando a atitude dos super-heróis (Homem de Ferro, Capitão América, 

Hulk e Thor) ocorrida no início do filme, qual seja: o fato de eles brigarem entre si mesmos.  

O détournement, termo francês para o qual não há uma tradução satisfatória, tem sua 

procedência em Grésillon e Maingueneau (1984), como já mencionamos quando tratamos 

da paródia. Segundo os estudiosos, a técnica de valor subversivo ocorre mediante a 

produção de “um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma enunciação 

proverbial, mas que não pertence ao estoque dos provérbios reconhecidos” (GRÉSILLON; 

MAINGUENEAU, 1984, p. 114, tradução nossa)
6
. 

Grésillon e Maingueneau (1984) observam a existência de dois tipos de 

détournement: um de tipo lúdico, um simples jogo com a sonoridade das palavras, que não 

                                                 
6 “le détournement,qui consiste à produire un énoncé possédant les marques linguistiques de renonciation proverbiale mais 

qui n'appartient pas au stock des proverbes reconnus” (GRÉSILLON; MAINGUENEAU, 1984, p. 114). 
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possui função ideológica, ou seja, que não busca orientar a construção de sentidos; e um 

détournement de tipo militante, que, por sua vez, visa à orientação argumentativa
7
. De 

acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2007), todo e qualquer détournement é militante, 

visto que sempre subverte um enunciado e orienta a construção de novos sentidos por parte 

do interlocutor.  

Ao tratarem do détournement do tipo militante, Grésillon e Maingueneau (1984) 

alegam que esse pode conferir autoridade ao texto-fonte, o que caracteriza uma estratégia 

de captação, ou destruí-la por determinado interesse, caracterizando uma estratégia de 

subversão
8
. No que tange às condições de emprego, especialmente no nível semântico, os 

estudiosos destacam que uma captação se aproxima da verdade transmitida pelo enunciado 

de origem (convergência semântica); enquanto a subversão contradiz nitidamente a verdade 

transmitida pelo enunciado de origem (contradição semântica)
9
. 

No que se refere ao nível do significante, Grésillon e Maingueneau (1984, p. 116) 

observam que as modificações entre o enunciado de origem e o alterado podem se dar pelo 

ato de: a) substituir fonemas (“A chaque jour suffit sa peine > A chaque jour suffit sa 

veine”) ; b) substituir termos sem similitude fônica (“A chaque jour suffit sa peine > A 

chaque nuit suffit sa peine”); c) acrescentar elementos ao provérbio (“L'homme propose, 

Dieu dispose > L'homme propose, Dieu dispose, la femme impose”); d) jogar com a 

negação (“II n'y a pas de fumée sans feu > II y a de la fumée sans feu”); e) fundir dois 

provérbios (“A chaque jour suffit sa peine /A quelque chose malheur est bom > A 

chaque jour malheur est bom”)
10

. 

Além dos casos mencionados por Grésillon e Maingueneau (1984), Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007, p. 48-51) observam a construção de détournement por meio de: a) 

                                                 
7 “En fait, cette pratique peut être mise en oeuvre sous deux régimes três différents, l'un ludique, l'autre militant. Il y a 

détournement ludique lorsque ce détournement entre dans le cadre des purs jeux de mots, et n'est pas au service d'un enjeu 

idéologique, politique... Le détournement militant, em revanche, vise à donner de l'autorité à un énoncé ou à ruiner celle 

du pro verbe au nom d'intérêts de divers ordres” (GRÉSILLON; MAINGUENEAU, 1984, p. 114). 
8 “La ‘capitation’consiste à détourner en allant au maximum dans le sens de la structure sémantique ainsi exploitée; en 

termes métaphoriques on peut songer à un moulin qui capte le fil du courant pour faire tourner as machinerie. La 

‘subversion’ cherche au contraire à faire apparaître une contradiction entre le sens véhiculé par renonciation de la structure 

originelle et celui de renonciation de la structure résultant du détournement” (GRÉSILLON; MAINGUENEAU, 1984, p. 

115). 
9 “une captation sera d'autant plus réussie qu 'E1 sera proche des vérités véhiculées habituellement par les pro verbes. Une 

bonne subversion, en revanche, devra exhiber avec le plus de netteté possible une contradiction entre les vérités 

proverbiales usuelles et le contenu de E1” (GRÉSILLON; MAINGUENEAU, 1984, p. 116). 
10 Tradução dos provérbios na sequência: a)“Cada dia tem sua cota de dor > Cada dia tem sua cota de sorte”; b) “A cada 

dia basta sua dor .> A cada noite basta sua dor”; c) “O homem propõe, Deus dispõe > O homem propõe, Deus dispõe, a 

mulher impõe”; d) “Não há fumaça sem fogo > Há fumaça sem fogo”; e) “A cada dia sua dor / Há males que vêm para o 

bem / Cada dia de dor vem para o bem”.  
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acréscimo de formulação adversativa (“Devagar se vai ao longe > Devagar se vai ao longe, 

mas se leva muito tempo”); b) supressão (“O que os olhos não vêem, o coração não sente 

> O que os olhos Ø vêem, o coração Ø sente”); c) transposição (“Pense duas vezes antes de 

agir > Aja duas vezes antes de pensar”). 

Das considerações feitas por Grésillon e Maingueneau (1984), Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007) e Cavalcante (2012), convém ressaltar que o détournement restringe-se a 

enunciados curtos, não chegando, portanto, a transformar um texto em outro. Cavalcante 

(2012, p. 159) destaca ainda que o fenômeno consiste numa derivação, já que transforma 

um texto preexistente, a partir de propósitos específicos, dando a ele um novo significado. 

Como já dito na introdução deste trabalho, o détournement, segundo entendemos, consiste 

em um recurso linguístico de ordem intertextual, do qual a MAD lança mão na elaboração 

de suas paródias a fim de subverter e produzir humor.  

Vejamos, abaixo, não só os casos de détournement encontrados após as análises das 

paródias de filmes nacionais e internacionais das edições da MAD impressas no Brasil em 

2010, 2011 e 2012, mas como eles explicam parte significativa da produção do humor nas 

paródias. A exposição dos dados segue a seguinte ordem: título do filme/nome atribuído à 

paródia, referências da revista e, após os dois-pontos, enunciado original > détournement.  

 

I. Substituição 

a) fonema 

1) Homem de Ferro 2 / Imbromem de Ferro 2 (MAD, n. 26, p. 40-42): Stan Lee > Stan Ree 

2) Karate Kid / Kara de Kibe / Cácarate Kid (MAD, n. 29, p. 37-39): Adidas > Abibas 

3) Tropa de Elite 2 / Bosta de Elite 2 / Toba e Celulite 2 (MAD, n. 30, p. 38-41): Seu Jorge 

> Deu Sorte 

4) Bruna Surfistinha / Burra Sufridinha / Bunda Sufridinha (MAD, n. 37, p. 10-15): Hudson 

> Fudson  

5) Harry Potter e as relíquias da morte / Harry Podre e as bijuterias da morte / Harry Podre 

em as Muambas da morte (MAD, n. 39, p. 10-15): Edwirges > Edvirgem  

6) Os Vingadores / Os Xingadores (MAD, n. 49, p. 10-15): Os Vingadores > Os 

Xingadores; Homem de Ferro > Homem me Ferra 

7) A Saga Crepúsculo / A Saga Prepúcio (MAD, n. 54, p. 34-41): Lua Nova > Nua Nova 
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Dentre as paródias analisadas, foram encontrados 16 casos de détournement 

realizados por meio da substituição de fonemas, como ocorre em “Bunda Sufridinha” 

(MAD, n. 37, p. 10-15). Na paródia, o nome “Fudson”, subverte “Hudson”, personagem do 

filme nacional parodiado, na medida em que substitui o fonema (h) pelo fonema (f). A 

mudança de Hudson > Fudson deve-se ao fato desse personagem (Hudson) apaixonar-se 

perdidamente por Bruna (que é uma garota de programa) e estar disposto a “tirá-la da vida”, 

enquanto a moça, por sua vez, rejeita seus galanteios, até que, numa fase crítica de sua vida 

e carreira como prostituta, acaba aceitando ficar com Hudson. A transformação do nome 

“Hudson” em “Fudson” revela, em sua sonoridade, uma relação com o termo chulo 

“fudido” > “fodido” (que significa “estar em situação má ou desesperadora”), o que vem a 

calhar com o fato de o “mocinho” se dar mal até o fim da trama. 

 

b) palavra 

1) Tropa de Elite 2 / Bosta de Elite 2 / Toba e Celulite 2 (MAD, n. 30, p. 38-41): Tropa de 

Elite > Bosta de Elite; Capitão Nascimento > Capitão Parimento 

2) Harry Potter e as relíquias da morte/ Harry Podre e as bijuterias da morte/ Harry Podre 

em as Muambas da morte (MAD, n. 39, p.10-15): Relíquias > Bijuterias 

3) Lanterna Verde/ Latrina Verde (MAD, n. 40, p. 10-15): Hector Hammond > Hector 

Cabeção 

4) Os Homens que não Amavam as Mulheres/ Os Memes que não Trollavam as Mulheres 

(MAD, n. 48, p. 38-41): Lisbete Salander > Lisbete Afeia 

5) Os Vingadores/ Os Xingadores (MAD, n. 49, p. 10-15): Deus do Trovão > Deus do Caô  

6) A Saga Crepúsculo/ A Saga Prepúcio (MAD, n. 54, p. 34-41): Amanhecer > Aborrecer 

 

O caso de détournement pela substituição de palavras também foi observado dentre 

as paródias analisadas, em um total de 25 ocorrências. Em “Bosta de Elite 2” (MAD, n. 30, 

p. 38-41), por exemplo, um dos títulos trazidos pela revista para satirizar o filme Tropa de 

Elite 2, observa-se que ao se substituir “tropa” por “bosta”, realiza-se uma severa crítica ao 

filme e ao próprio batalhão retratado na trama.  
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II. Acréscimo 

a) fonema 

1) Os Vingadores/ Os Xingadores (MAD, n. 49, p. 10-15): Capitão América > Capitão 

Amérdica 

 

O détournement construído pelo acréscimo de fonema foi encontrado em duas 

paródias. O fenômeno ocorre, por exemplo, no nome Capitão América (“Os Xingadores”, 

MAD, n. 49, p. 11), o qual, com a inserção de um fonema (d), torna-se Capitão Amérdica. A 

inserção desse fonema no nome do super-herói (méri > mérdi) traz em sua sonoridade, a 

lembrança da palavra “merda”, termo de baixo calão normalmente usado para referir-se a 

excrementos de humanos e animais, ou, como nesse caso, caracterizar algo ou alguém de 

modo depreciativo. Ao chamar o herói patriota norte-americano de “merda”, ou um herói de 

merda, quer-se dizer que ele não tem importância, utilidade, que é uma porcaria. É possível 

inferir, além disso, que, por trás da desvalorização do herói, haja o propósito de rebaixar os 

EUA. 

 

III. Supressão 

a) fonema 

1) Os Vingadores/ Os Xingadores (MAD, n. 49, p. 10-15): Quarteto Fantástico > Quarteto 

Fanático 

 

A supressão de fonema como técnica de construção do détournement foi observada 

na paródia “Os Xingadores” (MAD, n. 49, p. 10-15). Ao suprimir os fonemas (t) e (s), 

transforma-se “fantástico”, nome do famoso quarteto que compõe a equipe de heróis 

recrutados, no filme, para assegurar a segurança global.  

Além dessas ocorrências, foram encontrados alguns casos de détournement não 

mencionados pelos autores que versam sobre o fenômeno aos quais chamamos mistos, visto 

que mesclam dois ou mais procedimentos. Vejamos um exemplo de cada tipo: 

 

IV. Substituição de fonema + acréscimo de fonema 

1) Homem de Ferro 2 / Imbromem de Ferro 2 (MAD, n. 26, p.40-42): Tony StarkØ > Tomy 

Sterco 
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V. Substituição de palavra + substituição de fonema 

1) Homem de Ferro 2 / Imbromem de Ferro 2 (MAD, n. 26, p.40-42): Jim Rodhes > James 

Rodos 

 

VI. Acréscimo de fonema + substituição de palavra 

1) Os Vingadores/ Os Xingadores (MAD, n. 49, p. 10-15): NickØ Fury > Nicka Olho 

 

VII. Acréscimo de palavra + acréscimo de fonema 

1) Thor/ Mau aThor (MAD, n. 38, p.10-14): ØThor > Mau aThor 

 

VIII. Transposição de fonema + substituição de fonema 

2) Avatar /Ahvaidar (MAD, n. 23, p.12-15):  Jake Sully > Jeca Mully 

 

IX. Substituição de fonema + supressão de fonema + substituição de palavra 

1) Lanterna Verde/ Latrina Verde (MAD, n. 40, p. 10-15): Tomar-Re > TomeØ-Lado 

 

X. Supressão de fonema + acréscimo de fonema + substituição de palavra 

1) Bastardos Inglórios/ Abestados Ilógicos (MAD, n. 22, p. 30-33): Fredrick Zoller > 

Féderick Moleira 

 

XI. Substituição de palavra + acréscimo de fonema + transposição de fonema + 

supressão de fonema 

1) Bruna Surfistinha/ Burra Sufridinha/ Bunda Sufridinha (MAD, n. 37, p. 10-15): Bruna 

Surfistinha > Bunda Sufridinha 

 

Dos casos mistos acima listados, pode-se observar que, na paródia “Mau aThor” 

(MAD, n. 38, p. 10-14), bem como nas demais analisadas, o détournement, além de aludir 

ao original a partir de uma similaridade sonora, geralmente compreende uma característica 

incutida no filme ou nos envolvidos no elenco. Com o acréscimo do fonema (a) ao nome 

“Thor”, herói que protagoniza e dá nome ao filme parodiado, obtém-se a formação da 
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palavra athor > ator. Somada a isso, a adição da palavra “mau” reconstroi o nome do filme, 

subvertendo-o para “Mau aThor”, que, claramente, debocha, ridiculariza o ator que 

interpreta o herói, papel principal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise de paródias em quadrinhos de filmes nacionais e internacionais das edições 

da MAD impressas no Brasil, em 2010, 2011 e 2012, observamos que, dentre as várias 

técnicas que explicam a construção da comicidade, o humor constrói-se, sobretudo, a partir 

do emprego do détournement do tipo militante, ou seja, aquele que de formas diversas 

retrabalha os títulos dos filmes e os nomes dos envolvidos em seu elenco, alterando seu 

sentido original. 

Ao ridicularizar, ironizar, desvalorizar, o humor nas paródias da revista de 

quadrinhos MAD funciona retoricamente: opera diversões oportunas para atrair e conquistar 

seu auditório, neste caso seus leitores. 
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